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A assembleia geral ordinária de 2022 contou com a par-
ticipação expressiva de cooperados de toda região de 
atuação da Coopercitrus. Os resultados de 2021 foram 
excelentes, com destaque para o faturamento de R$ 8 
bilhões, crescimento de 35 % em relação ao ano ante-
rior; a parte de insumos representou R$ 5 bilhões (+43 
%), a de máquinas, R$ 1,4 bilhão (+63 %) e a de compra 
de commodities (soja, café e milho), R$ 1 bilhão. Além 
dos resultados econômicos, a CoopercitrusExpo apre-
sentou o maior acervo técnico digital do mundo, com 
mais de 5 mil conteúdos. 
“Aterrizamos” a agricul-
tura de precisão e digital 
no campo, com destaque 
para a execução de servi-
ços de mapeamento de 
ervas daninhas e a sistematização de plantio via VANT, a 
pulverização com drones, as análises de solos georrefe-
renciadas, a aplicação de fertilizantes com taxa variável, 
a análise de imagens de satélite e a assistência técnica 
especializada. Inauguramos a loja conceito Campo Digi-
tal, cujo foco é a prestação de serviços de agricultura de 
precisão e digital e executamos 152 projetos de irrigação 
e 52 usinas fotovoltaicas em propriedades rurais. A cor-
retora de seguros gerou R$ 1,3 milhão em negócios. A 
Revista Coopercitrus publicou vários casos de sucesso 
dos nossos cooperados, apresentando 58 artigos técni-
cos e 230 entrevistas.
A eleição do novo conselho também merece destaque. 
Há 8 anos, iniciamos o processo de sucessão com a alte-
ração do estatuto para permitir a nomeação de diretores-
-executivos independentes do conselho de administração. 
No último mandato, 4 anos atrás, Fernando Degobbi foi no-
meado presidente-executivo e José Vicente da Silva foi elei-
to presidente do conselho de administração. No período, 
a cooperativa apresentou evolução consistente, com cres-

cimento no faturamento de 94 %. A assembleia realizada 
no dia 30 de março de 2022 marca o fechamento de um 
ciclo de gestão de 4 anos e a eleição de um novo conselho 
de administração, com renovação planejada e garantia de 
continuidade do trabalho. Eu, Matheus Kfouri Marino, vice-
-presidente do conselho de administração na gestão ante-
rior, assumo a presidência do conselho, tendo como vice 
José Geraldo Mello, diretor-comercial nos últimos anos. 
Teremos 4 novos conselheiros, inclusive mulheres. A mis-
são da nova gestão será a representação dos interesses do 

cooperado perante os executivos para dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores. José Vicen-
te permanece como conselheiro consultivo, assim como os 
demais diretores. Nesse período, a Coopercitrus consolidou 
sua estratégia, com o crescimento na comercialização de 
insumos agropecuários, a prestação de serviços técnicos 
com excelência e a compra da produção de soja, milho e 
café. Também não podemos deixar de destacar os inves-
timentos em ESG, ações de cunho ambiental, social e de 
governança. O fortalecimento da governança corporativa e 
os investimentos na Fundação Coopercitrus Credicitrus dei-
xam evidentes o quanto o ESG permeia a nossa estratégia.

Assembleia, resultados e sucessão: 
mais uma etapa concluída!

Matheus Kfouri Marino
Presidente do Conselho de 

Administração da Coopercitrus

"A missão da nova gestão será a 
representação dos interesses do cooperado"
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Cada vez mais próxima dos cooperados, a Co-
opercitrus inaugurou quatro novas unidades 
nas cidades de Lavras, São Gotardo e Var-
ginha, em Minas Gerais, e de Quirinópolis, 

em Goiás. As novas filiais abriram as portas em abril e 
fazem parte do plano de expansão da cooperativa, que 
projeta a abertura de 10 novas unidades em 2022, nos 
segmentos de insumos e máquinas, a ampliação do 
conceito Campo Digital e uma nova fábrica de ração. 
Para isso, a cooperativa estima investir R$ 50 milhões 
e contratar 200 profissionais especializados.
“Nosso objetivo é continuar integrando soluções para 
um crescimento sustentável. Procuramos oferecer 
modelo de negócios diferente, colocando o produtor 
no centro da proposta de valor, afinal, esse é o propó-
sito da cooperativa”, afirma o CEO da Coopercitrus, 
Fernando Degobbi.
Em São Gotardo, Varginha e Lavras, MG, as novas 
unidades são focadas no fornecimento de insumos 
agropecuários, levando aos produtores um portfó-

lio completo de produtos, serviços especializados e 
soluções de tecnologia para atividades rurais. Qui-
rinópolis, GO, recebeu a concessionária Cooperci-
trus Massey Ferguson, com tratores, máquinas e 
implementos agrícolas, além da unidade Campo Di-
gital, unificadas para o produtor. 
O vice-presidente do Conselho de Administração da 
Coopercitrus, José Geraldo da Silveira Mello, acom-
panhou as inaugurações e afirma que a expansão 
é resultado de um bom planejamento, “tendo um 
único objetivo: estar mais presente no dia a dia do 
produtor rural, contribuindo desde a semente à ar-
mazenagem, com insumos, máquinas, agricultura 
de precisão a preços diferenciados”.
O diretor-comercial de insumos e máquinas, Se-
bastião Pedroso, reafirma a proximidade com a di-
versificação de culturas: “A Coopercitrus só é forte 
se o cooperado está forte”. O gerente-regional da 
Coopercitrus, Rafael Isaac, complementa: “Quando 
a cooperativa expande, ela traz mais valor. Viemos 

Novas unidades Coopercitrus em 
Minas Gerais e Goiás

Quatro novas unidades integram o plano de expansão da cooperativa, 
abrangendo 50 municípios de SP, MG e GO. 

com uma gama muito grande de assistência técni-
ca, agricultura de precisão, com sistema integrado 
de produção”.

Quem nos recebe 

Na inauguração da unidade de Lavras, MG, a pre-
feita da cidade Jussara Menicucci destacou a dedi-
cação da cooperativa ao crescimento de pequenos 
produtores. “Fico feliz com a instalação desta co-
operativa em nossa cidade. Juntos, somos muito 
mais fortes. A Coopercitrus vem dar robustez ao 
nosso arranjo agro”. 
O secretário municipal de desenvolvimento econô-
mico de Varginha, MG, Juliano Cornelius, diz que a 
parceria é motivo de muito orgulho: “A Cooperci-
trus é uma cooperativa extremamente competente 
e dinâmica, que vai contribuir com a produção agrí-
cola da região. Já considero o maior polo logístico 

de café do Brasil, sendo responsável por 48 % do 
PIB da cidade”.
Já em São Gotardo, MG, o produtor cooperado 
Zeni Gabriel vê a chegada da unidade de negócios 
à região como a possibilidade de crescer como um 
todo. “Uma unidade próxima facilita o acesso aos 
seus produtos e serviços. A Coopercitrus é uma 
empresa sólida, de credibilidade e que possibilita o 
fornecimento de insumos e equipamentos de quali-
dade a preço competitivo”. 
Em Quirinópolis, GO, a união de serviços da Coo-
percitrus em um único lugar agradou clientes e co-
operados, segundo o coordenador da unidade, Gus-
tavo Geraldo Rodrigues. “Hoje, tudo é encontrado 
em um só lugar. Era uma necessidade da nossa 
região. Uma loja da Coopercitrus, com Campo Digi-
tal e concessionária Massey Ferguson, entregando 
nossa linha de varejo, medicamentos, fertilizantes, 
máquinas e tecnologia. Os cooperados veem que 
serão beneficiados”. 
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Os atendimentos das unidades de negócio abrangem, 
também, cidades próximas a elas. Confira a área de 
cobertura de cada uma delas: 

• Quirinópolis (GO): Paranaiguara, São Simão, Caçu, 
Gouvelândia, Cachoeira Alta e Itarumã.

• São Gotardo (MG): Arapuá, Campos Altos, Carmo 
do Paranaíba, Cedro do Abaeté, Matutina, Medeiros, 
Pratinha, Rio Paranaíba, Tapiraí e Tiros, MG; e Santa 
Rosa da Serra, SP.

• Lavras (MG):  Ingaí, Itumirim, Luminárias, Carran-
cas, São Vicente, Minduri, Madre Deus de Minas, Pie-
dade do Rio Grande, Prados, São João Del Rei, Lagoa 
Dourada, Tarandaí e Barbacena.

• Varginha (MG): Três Pontas, Carmo da Cacho-
eira, Três Corações, Cambuquira, São Gonçalo do 
Sapucaí, Eloi Mendes, São Bento Abade, Cruzília, 
Conceição do Rio Verde, São Thomé das Letras e 
Caxambu.

Lavras

Quirinópolis

São Gotardo

Varginha

©
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PARA RESTRIÇÃO DE USO NOS ESTADOS, CONSULTE A BULA.
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A Cooperativa de Produtores Rurais de Agri-
cultura Familiar (Coperfam) registrou exce-
lentes resultados em 2021, com mais de 
456 mil caixas de laranja comercializadas, o 

que representou um faturamento de R$ 13,6 milhões, 
31 % a mais que 2020, e sobras de R$ 3,6 milhões. O 
patrimônio líquido totalizou R$ 7,656 milhões, contra 
R$ 4,308 milhões no exercício anterior, alta de 77 %. 
Os números foram apresentados na AGO (Assembleia 
Geral Ordinária), realizada em 31 de março, em Bebe-
douro, SP.
O vice-presidente da cooperativa, João Roberto Gas-
perini, informa que os valores pagos aos cooperados 
pela comercialização da caixa de laranja foram 20% 
maiores que os preços recebidos pelos demais citricul-
tores com contrato.
“2021 foi repleto de desafios, com seca e geadas, 
mas nossos cooperados tiveram uma boa remunera-
ção porque a certificação assegura um preço justo que 
cobre os custos pagos pela fruta. Além disso, a coope-
rativa recebe bonificação Fair Trade Premium e investe 
esses recursos em benefício dos cooperados, visando 
a ganhos de produtividade, oferta de tecnologia e ino-

vação, preservação ambiental e desenvolvimento das 
comunidades ao entorno”, ressalta Gasperini.

Incentivo à produção sustentáve

Com sede em Bebedouro, a Coperfam, fundada em 
2012, possui o objetivo de auxiliar os pequenos produ-
tores em suas atividades agropecuárias, por meio da 
comercialização de suas safras, ofertando suporte para 
agregar valor à produção.
A cooperativa possui 116 cooperados, distribuídos em 
31 cidades do norte paulista. Um dos destaques de 
sua atuação é a venda de laranja com selo de certifi-
cação Fair Trade, que garante o respeito às normas de 
sustentabilidade com foco no desenvolvimento social, 
ambiental e econômico e, como contrapartida, tem 
uma remuneração diferenciada da produção. 
Para que os cooperados atendam às exigências da cer-
tificação, a Coperfam oferece suporte e desenvolve 
projetos que impactam as boas práticas de produção, 
a saúde e a sustentabilidade e oferece suporte técnico, 
serviços de apoio ao cultivo e incentivo à capacitação 
de seus cooperados. 

Agregando sustentabilidade ao pequeno produtor, 

Coperfam apresenta resultados 
positivos em 2021

Além de citros, cooperativa avança na diversificação, com incentivo à produção de 
mandioca de mesa.
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Só em 2021, foram 863 visitas para inspeção de pragas, 
regulagem de implementos e acompanhamento de co-
lheita em mil hectares e 490 mil plantas de laranja novas 
e em produção. Também foram realizadas 260 análises 
de solo, 240 análises de folha e troca de 550 bicos de 
pulverização que estavam danificados, além da substi-
tuição de 10 manômetros, sem custo ao cooperado.

Incentivo à diversificação 

Para promover a diversificação de culturas e o aumen-
to da rentabilidade aos cooperados, a Coperfam atua 
na gestão do arranjo produtivo local de mandioca de 
mesa, apoiando o cultivo da cultura. Nesse sentido, fir-
mou parceria com Fundação Coopercitrus Credicitrus 
para experimento de três variedades de mandioca de 

mesa da Embrapa. Além disso, prepara sua sede para 
completo processamento, do descasque ao armazena-
mento do produto embalado. 
“A mandioca tem alto valor agregado para o produtor, 
portanto, incentivamos o plantio em áreas de renova-
ção dos pomares de laranja ou em pequenas áreas. 
Contamos com todos os equipamentos para plantio e 
caminhão para o transporte. Além disso, investimos na 
construção de uma agroindústria para o processamen-
to, que está quase pronta”, informa o vice-presidente. 
O cooperado Alessandro Tomazella, de Guaraci, SP, 
comemora os bons resultados apresentados pela co-
operativa: “Estou na cooperativa desde a fundação e 
o seu trabalho tem feito toda a diferença na produção 
de laranja. Estou me preparando para o próximo ano 
produzir mandioca”.

CONHEÇA AS NOVAS SOLUÇÕES EM BIOLÓGICOS DA CORTEVA AGRISCIENCE 
PARA UMA MAIOR PROTEÇÃO E EFICIÊNCIA DO SEU CANAVIAL

0800 772 2492 | saiba mais: corteva.com.br
™ ® Marcas registradas da Corteva Agriscience e de suas companhias afi liadas. ©2022 Corteva.

Abrace um futuro equilibrado. #CanaÉCorteva

LANÇAMENTO Omsugo ECO é o primeiro solubilizador 
de fósforo para a cultura de cana-
de-açúcar. Ele é composto por duas 
cepas de bactérias distintas, que 
foram exclusivamente selecionadas 
e desenvolvidas pelos pesquisadores 
da Embrapa.

LANÇAMENTO Inlayon ECO é ciência, é tecnologia que 
combina sustentabilidade e proteção 
para o seu canavial. É um nematicida 
microbiológico desenvolvido com cepa 
especializada no controle de nematoides.

Com os pneus 
Agro Prometeon 

você colhe um montão 
de benefícios e uma 

super garantia!

* Consulte nossas políticas de garantia em www.prometeon.com.br.  
 Garantia de até 10 anos é exclusiva para produtos elegíveis da linha AGRO.

Siga-nos: 

Baixe o APP e cadastre 
seu produto para receber

este benefício.

GARANTIA DE ATÉ 
10 ANOS 

LINHA AGRO

1A
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Gestão de águas 
na propriedade rural

Sustentabilidade

No dia 22 de março, Dia Mundial da Água, 
a Coopercitrus, em parceria com o IAC, 
CRO Agropecuária, Nortox, Valley e Ne-
tafim, promoveu o workshop “Gestão de 

águas na propriedade rural”. O workshop teve como 
objetivo disseminar o papel das propriedades rurais no 
ciclo hidrológico e a sua contribuição na oferta de ali-
mentos e água com qualidade para a sociedade. 
O maior uso da água no mundo e no Brasil ocorre na 
agricultura irrigada. No Brasil, a irrigação é responsável 
por cerca de 50 % de toda a água retirada dos corpos 
hídricos, de acordo com o Atlas da Irrigação, da Agên-
cia Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).  
Diferentemente do que acontece após o uso da água em 
cidades e fábricas, em que normalmente o efluente sai 
com níveis de contaminação que demandam sistemas 
de tratamento do efluente antes de seu retorno ao meio 
ambiente, na agropecuária, a maior parte da água utilizada 
volta ao ciclo hidrológico pela evaporação ou pela trans-
piração das plantas, um porcentual fica retido no solo e 
apenas uma pequena parcela é retida na matéria vege-
tal, a qual transformamos em alimentos ou bioprodutos 
do agro. Assim, não há a necessidade de tratamento da 
água após sua utilização na irrigação, pois ela se mantém 
limpa em seu ciclo hidrológico fechado. Por conta disso 
e por seu uso estar associado à outorga, autorização ba-
seada na disponibilidade de cada reservatório, a irrigação 
não representa ameaça de escassez a outros usuários. 
Esse uso é sustentável e essencial à segurança alimen-
tar. Assim, pesquisador do Instituto Agronômico de Cam-
pinas Afonso Peche Filho, engenheiro agrônomo, ressal-

“Tínhamos uma visão mais 
reducionista do agricultor como 

produtor efetivamente de 
alimentos para a cidade, mas, 

não é só isso, temos o 
entendimento de que a água 

limpa também é um produto da 
agricultura para a sociedade”. 

Dr. Afonso Peche Filho

ta que o papel do empresário rural consiste na oferta de 
produtos do agronegócio e na produção de água. 
“Tínhamos uma visão mais reducionista do agricultor 
como produtor efetivamente de alimentos para a cida-
de, mas, não é só isso, temos o entendimento de que 
a água limpa também é um produto da agricultura para 
a sociedade”, comenta Peche.
Sistemas naturais saudáveis são responsáveis pela ge-
ração de água limpa e abundante. Nesse sentido, em 
áreas agricultáveis, as bacias hidrográficas podem ser 
entendidas como um conjunto de propriedades rurais 
que, quando bem manejadas, contribuem positiva-
mente para o ciclo hidrológico e, consequentemente, 
para a produção de água com qualidade para o agro e 
para toda a comunidade. 

1515

Assista ao workshop sobre Gestão de águas na propriedade rural.
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O agricultor tem incentivo para preservar e, até mesmo, 
aumentar a disponibilidade de água em sua proprieda-
de. Como não existe agricultura sem água, observa-
-se a importância de ter no agricultor um gestor de 
águas. Como ele pode entender e gerenciar melhor as 
diferentes áreas da propriedade: produção, proteção, 
construídas, locomoção e lindeiras, a gestão adaptativa 
dessas áreas impacta positivamente o ciclo hidrológico 
e, consequentemente, a qualidade da água produzida 
no campo. Para o pesquisador, “a cooperação social 
é o caminho para o círculo virtuoso entre preservação 
ambiental e produtividade”. A gestão hidrológica é es-
sencial para a manutenção da oferta atual e futura de 
água com qualidade e, assim, gerar um futuro melhor 
para todos. 

Tipos de águas na propriedade rural.

Conheça como a Coopercitrus promove o uso susten-
tável da água e dos recursos hídricos com os seus co-
operados: 

Restauração de nascentes e de áreas de pre-
servação ambiental

Em parceria com a Valley e Netafim, oferecemos su-
porte ao produtor rural na gestão e na implantação de 
sistemas de irrigação, da precisão dos sistemas por go-
tejo aos eficientes pivôs centrais, por meio de tecnolo-
gias modernas e eficientes, que visam à otimização da 
água na irrigação.  
Há muita tecnologia embarcada nos sistemas de irriga-
ção. Oferecemos aos produtores, na palma da mão, o 
monitoramento em tempo real das condições da cultu-
ra e do solo que, alinhado a outras informações, como 
fase fenológica da cultura, evapotranspiração, tensio-
metria e previsão meteorológica, auxilia o produtor a 
otimizar o uso da água e a produtividade da cultura. 

do na gestão de bacias hidrográficas de primeira or-
dem, que são responsáveis, em última instância, pela 
manutenção dos grandes rios, considerados bacias de 
quarta ordem”.
Nesse sentido, a Coopercitrus e a Credicitrus, por 
meio da Fundação Coopercitrus Credicitrus, mantêm 
parceria com a Nortox e Basf, os programas Cooper 
Nascentes e Cooper Semear. Eles dão suporte aos 
produtores rurais no planejamento e na restauração de 
nascentes e florestas nas propriedades.

Destaques dos programas e localização das restaurações

Águas de chuva Águas de irrigação

Águas subterrâneas Águas cinzas

Águas superficiais Águas paradas

Águas represadas Águas drenadas

Águas captadas Águas de reuso

Irrigação

Tão importante quanto o uso consciente da água na 
propriedade rural é produzi-la. Água limpa e abundante 
depende da manutenção de sistemas que favoreçam 
o ciclo hidrológico nas propriedades. Peche Filho res-
salta a importância da gestão coletiva das microbacias 
hidrográficas onde estão presentes as nascentes, que, 
por sua vez, irão formar os riachos e rios de uso coleti-
vo. “Ao recuperarmos nascentes, estamos trabalhan-

Nascentes recuperadas: 220
Vazão após a recuperação: 3 milhões de litros/dia

Restauração florestal no entorno das nascentes: 112 mil m2

Plantio de mudas: 18.749
Cooperados atendidos: 86
Municípios atendidos: 47

Exemplo de sucesso, a CRO Agropecuária colhe os 
bons frutos da recuperação das nascentes. De acor-
do com Eder Carlos Cardozo, gerente agrícola da CRO 
desde 2017, nas propriedades, foram observados os 
efeitos negativos da maior irregularidade do regime de 
chuvas. Na fazenda Trindade, mesmo sendo conside-
rada rica em água, havia a preocupação da liderança 
em manter e assegurar a disponibilidade de águas para 
os anos vindouros. Cardozo apresentou aos acionistas 
da CRO o projeto de recuperação de nascentes, que 
resultou na recuperação de sete nascentes na proprie-
dade. Na fazenda Trindade, três nascentes recupera-
das abastecem juntas uma represa com capacidade 
de armazenamento de 103 milhões de litros de água. 
Água utilizada também para suportar a operação de ir-
rigação por pivô, gerando ainda excedente, que segue 
para rios que abastecem as comunidades a jusante. 
“A recuperação de nascentes não é despesa, é inves-
timento!”, afirma Eder Carlos Cardozo.

“A recuperação de 
nascentes não é despesa, é investimento!”. 

Eder Carlos Cardozo.

“A recuperação de 
nascentes não é despesa, é investimento!”. 

Eder Carlos Cardozo.

Sandro Rodrigues, gerente comercial da Brasil Valley, 
afirma a importância do uso desses controles na irriga-
ção: “Quando não há o acompanhamento destes fa-
tores, o produtor costuma aplicar mais água do que é 
necessário. Não por desejo, mas porque, na prática, é 
mais fácil perceber a falta do que o excesso de água da 
irrigação. O excesso, além do desperdício de energia, 
também prejudica a produtividade ao lixiviar nutrientes 
no solo. Em média, sistemas de irrigação bem geridos 
geram economia de até 20% no consumo de água”.
Bruno Toniello, gerente de Digital Farming da Netafim, 
destaca o papel das tecnologias disponíveis para que 
a água utilizada fique na zona radicular das plantas e, 
assim, alcance os índices de produtividade desejados. 
Até 2040, estima-se a incorporação de 4,2 milhões de 
hectares irrigados (+76%), com um impacto menor so-
bre a expansão do uso da água (+66%) devido à maior 
expansão de métodos mais eficientes. Áreas irrigadas 
podem ser até três vezes mais produtivas que a agri-
cultura de sequeiro. Ao aumentar a produtividade por 
hectare, os produtores também contribuem para a di-
minuição do desmatamento, reduzindo a pressão pela 
abertura de novas áreas agrícolas.
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Um dos principais cuidados da colheita 
em minha área, onde 90% dela é fei-
ta manualmente, é não deixar o café 
ir para o chão, lembrando-se de fe-
char bem os panos para cobrir o solo 
e não deixar o café espirrar. Por con-
ta da grande quantidade de pedras no 
solo, seria um trabalho a mais para a 
colheita, gerando mais mão de obra. 
Além de tudo, tenho que estar atento 
ao registro de funcionários e às 
condições trabalhistas, tra-
balhando conforme a lei.  

Cícero Sousa da Silva, 
cafeicultor de Jacuí, MG 

Cuidados na colheita do café

A qualidade do café está intimamen-
te ligada aos seguintes elementos: 
café (cultivar), fava (formato do 
grão: chato ou moca), peneira, as-

pecto, cor, seca, preparo, torração e 
bebida. Essa qualidade é influenciada 

pela região de plantio, altitude, temperatu-
ra média, qualidade do solo, plantio, controle 
fitossanitário, manejo do mato, adubações quí-
micas ou orgânicas e manejo de podas e de to-
dos os trabalhos de colheita e pós-colheita. O 
processamento do café natural é o mais antigo 

e o mais simples, consistindo em submetê-lo 
à secagem na sua forma integral.
Entre os principais pontos para uma boa co-
lheita, estão a revisão das máquinas, das ben-
feitorias e dos utensílios, o levantamento da 
safra e o tempo necessário para deslocar a 
produção. Na colheita, os frutos com matura-
ção uniforme são fundamentais para obtenção 
de café de qualidade diferenciada.

Emerson Tinoco, 
consultor especialista em café da Coopercitrus.

A principal decisão desta 
colheita é fazer uma boa 

arruação e a limpeza dos 
pés de café para que sejam 

retirados os frutos que caíram 
antes de estarem maturados. Embora 

essa operação gaste bastante hora-má-
quina, na hora da colheita, propriamente 
dita, teremos maior eficiência das co-
lheitadeiras, que vão retirar os melhores 
frutos com mais qualidade e agilidade. 

João Carlos Pieroni, 
cafeicultor de São Sebastião do Paraíso, MG.
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O dia 30 de março de 2022 foi histórico para 
a Coopercitrus.  Nele, a realização da As-
sembleia Geral Ordinária, em Bebedouro, 
SP, reuniu cooperados e dirigentes para 

apresentar os resultados recordes da cooperativa em 
2021. Na data, também foi realizada a eleição do seu 
novo conselho, dando continuidade ao projeto de su-
cessão, com foco na governança corporativa e na sus-
tentabilidade da cooperativa.

No ano passado, o agro encarou uma das mais se-
veras intempéries climáticas, com secas e geadas, 
simultaneamente à segunda onda da pandemia, às 
instabilidades no mercado, à escassez de insumos e à 
alta na taxa de juros. Com planejamento estratégico, 
trabalho eficiente do seu time e confiança dos seus 
mais de 38 mil cooperados, a Coopercitrus conseguiu 
contornar as adversidades, com resiliência e determi-
nação, registrando faturamento de R$ 8 bilhões.

Reafirmando sua estratégia, a cooperativa se consolida no mercado e renova o conselho de 
administração, sem perder o foco de seu objetivo inicial. 

O resultado alcançado em 2021 representa um cres-
cimento de 35% frente aos R$ 6 bilhões registrados 
em 2020. O patrimônio líquido totalizou R$ 1,5 bilhão 
— um acréscimo de 14,5% sobre o total do exercí-
cio anterior. Esses números consolidam a posição da 
cooperativa no setor agropecuário como a maior do 
Estado de São Paulo e uma das maiores do Brasil no 
fornecimento insumos, máquinas, implementos e su-
porte tecnológico. 
De 2018 para cá, a Coopercitrus apresentou cresci-
mento de 94%, demonstrando a solidez de suas ope-
rações, que mantêm o foco de sua fundação em 1976: 
integrar soluções sustentáveis e tecnológicas, aten-
dendo à demanda de seus cooperados nas mais diver-
sas culturas — do planejamento de suas safras até a 
comercialização de suas produções. Segundo Fernan-
do Gobbi, CEO da Coopercitrus, esse é o segredo para 
“crescer como um todo”. 
“Minha convicção é que só haverá sustentabilidade no 
agro com o uso de tecnologia e da inovação. E isso só 
é possível quando estamos próximos dos cooperados, 

compreendendo suas demandas. Voltamos este ano 
com bastante força nos atendimentos presenciais e 
sabemos que o produtor precisa de apoio no campo, 
por isso, continuamos investindo em assistência de 
técnicos e especialistas. Nosso objetivo é entender as 
necessidades do produtor rural, estar próximo e encon-
trar soluções para contribuir com a jornada de valor do 
agro”, afirma. 

Sucessão do Conselho 

Durante a assembleia, foi realizada a eleição do novo 
conselho da Coopercitrus, que cumprirá mandato pelos 
próximos quatro anos. Dando continuidade ao projeto 
de sucessão e governança corporativa, a cooperativa 
passa a contar com novas lideranças para representar 
os cooperados, mantendo o conselho formado por em-
presários rurais, e a diretoria-executiva, por profissionais 
de mercado. Conheça as lideranças da Coopercitrus: 

AGO: Coopercitrus apresenta resultado 
recorde e elege novo conselho
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Com a palavra, as lideranças

José Vicente da Silva, que, por 12 anos exerceu car-
gos de liderança na cooperativa, passou a integrar o 
Conselho Consultivo. Segundo ele, “2021 foi difícil, 
mas produtivo. Conseguimos nos desdobrar para fazer 
um trabalho extraordinário, vencendo as variações de 
preços e a falta de produtos. Agora, passamos para 
uma nova fase: a consolidação de todo o nosso cresci-
mento. Em 12 anos, a Coopercitrus saltou de um fatu-
ramento de R$ 700 milhões para a projeção de R$ 10 
bilhões em 2022 [...] Chegamos a esse faturamento 
graças às estratégias de preservar nosso patrimônio, 
diversificar nosso portfólio de produtos e intensificar a 
prestação de serviços aos cooperados em agricultura 
de precisão. A cooperativa se tornou uma grande em-
presa, mas sem perder o foco em prestar atendimento 
de qualidade aos cooperados, principalmente, aos pe-
quenos produtores. Agora, a cooperativa irá voar cada 
vez mais alto”.

Matheus Kfouri Marino  
Presidente

Membros Vogais:

Ademir Ferreira de Mello Jr.
André Luiz Perrone dos Reis

Ivan Antonio Aidar

Membros Vogais:
João Roberto Gasperini

José Rossetti Neto
Salim Taha

Suplentes 
Aparecido Antonio Lodo
Maria Helena Zacarelli

Pedro Ferreira Bertolami 

Fernando Degobbi
 Diretor-executivo

Capa22

Diretoria
executiva

Conselho 
Fiscal

Ivanilde Pinto Netto
João Carlos Pieroni

José Odilon de Lima Neto
Paulo Tinoco Cabral

Sebastião Blanco Machado
Victor Paschoal Constantino Campanelli

Walter da Cunha Stamato Filho

José Geraldo da Silveira Mello 
Vice-presidente

Conselho de 
Administração

Simonia Sabadin
 Diretora-financeira 

Sebastião Pedroso 
Diretor-comercial de insumos e 

máquinas.

O novo presidente do Conselho, Matheus Marino, 
destaca o êxito no processo da sucessão da diretoria. 
“Essa sucessão é, acima de tudo, uma continuidade, 
o alinhamento constante das nossas estratégias para 
oferecer ao cooperado o que ele realmente precisa. 
Além disso, iremos continuar contando com quem 
fez e faz história dentro da cooperativa para atender-
mos às demandas deste novo agro”. 
José Geraldo da Silveira Mello foi eleito vice-presi-
dente do Conselho, aliando sua ampla experiência 
na cooperativa a esse novo desafio. “Ao longo dos 
43 anos em que atuei como colaborador na Cooper-
citrus, construí relação de confiança e comprometi-
mento com os cooperados e fornecedores. Ao unir 
minhas forças com o Matheus, formamos uma par-
ceria que foca nos resultados, preservando nossos 
valores”, comenta. 
Há mais de 22 anos no setor agropecuário, a coopera-
da Ivanilde Pinto Netto ficou lisonjeada com o convite 
para fazer parte do Conselho Administrativo: “Trata-se 
de um cargo de muita responsabilidade, especialmen-
te por ser a única mulher membro deste conceituado 
Conselho. Espero corresponder ao que a cooperativa 
precisa e não decepcionar os cooperados”.  
Para a diretora-financeira, Simonia Sabadin, a suces-
são estruturada é um grande diferencial para a sus-
tentabilidade da Coopercitrus: “É importante ter pes-
soas com pensamentos diferentes, e a cooperativa 
está se modernizando cada vez mais, investindo em 
capital humano capacitado, não só para alcançar re-
sultados quantitativos, mas também qualitativos”.  

O novo diretor-comercial de insumos e máquinas, Se-
bastião Pedroso, ressalta que o futuro da Cooperci-
trus é continuar prestando um atendimento de alta 
qualidade ao produtor rural. “Nosso objetivo é conti-
nuar crescendo e, acima de tudo, oferecer tudo o que 
o cooperado necessita em todas as etapas de produ-
ção. Para isso, contamos com uma equipe comercial 
preparada e formada para trazer as melhores condi-
ções para o produtor”.  

“A cooperativa se tornou 
uma grande empresa, mas 

sem perder o foco em prestar 
atendimento de qualidade aos 

cooperados, principalmente, aos 
pequenos produtores”.

 José Vicente da Silva  

“Essa sucessão é, acima de tudo, 
uma continuidade, o alinhamento 
constante das nossas estratégias 
para oferecer ao cooperado o que 

ele realmente precisa”.
 Matheus Marino.
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A Governança Corporativa é um tema que tem ganhado relevância en-
tre as empresas. Seu objetivo é aumentar a transparência, melhorar a 
gestão e promover a sustentabilidade das organizações. A governança 
da Coopercitrus foi implementada com base nas melhores práticas de 
mercado. Com ela, os cooperados, colaboradores, fornecedores e a 
comunidade ampliam sua confiança na cooperativa, pois um dos pon-
tos principais é mitigar riscos inerentes aos negócios a fim de garantir 
longevidade e excelência no atendimento. A estrutura da Governança 
Corporativa está fundada em princípios básicos que a norteiam, como 
transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade cor-
porativa. 

Mais resultados
 
Ainda em 2021, a Coopercitrus avançou em suas práti-
cas ESG (sigla para Governança, Ambiental e Social, em 
inglês), que estabelecem uma avaliação de sustentabi-
lidade da empresa. Para isso, foi instituída a publicação 
de um Relatório de Sustentabilidade, desenvolvido de 
acordo com os valores internacionais definidos pela or-
ganização internacional GRI (Global Reporting Initiative). 
Atendendo às normas, a Coopercitrus conquistou a certifi-
cação internacional ISO 14.001 em 10 unidades de negó-
cios, além da Fundação Coopercitrus Credicitrus, um bra-
ço de sustentabilidade da cooperativa que se consolidou 
por completo. Há dois anos, projetos de educação, meio 
ambiente e pesquisa estão em pleno funcionamento.  

Insumos Agrícolas 

Sendo a maior fornecedora de insumos agrícolas do 
Brasil, a Coopercitrus tem a capacidade de negociar 
com as principais fornecedoras mundiais, atendendo 
os cooperados do começo ao fim da safra e em toda 
cadeia da produção agropecuária. Apesar do cenário 
instável enfrentado no ano passado, o crescimento do 
setor foi de 43% em relação a 2020. As vendas de 
defensivos aumentaram 23% e o faturamento do solo, 
73%. Com adubos foliares, a evolução foi de 32 %. 
No ramo de saúde e nutrição animal, o aumento foi de 
25% e no de sementes, superior a 64%.   

Agripetro  

Com a evolução da mecanização nos processos de pro-
dução, o óleo diesel se tornou um insumo relevante para 
os cooperados. Para atendê-los de forma ágil e eficiente, 
a cooperativa concluiu as adequações nas bases do TRR 
de Araçatuba, Ituiutaba, Pirassununga e Araguari, e a fro-
ta foi equipada com telemetria e limitador de velocidade, 

Governança 
Corporativa

resultando na redução do consumo de combustível e nas 
emissões de gás carbônico. 
Por meio da Agripetro, em 2021, mais de 100 milhões de 
litros de diesel foram entregues nas propriedades rurais 
dos cooperados, representando faturamento de R$ 423 
milhões, alta de 37% em comparação com o ano anterior. 

Máquinas, Equipamentos e Varejo 

O setor de máquinas, equipamentos e varejo registrou 
crescimento expressivo de 63%, com faturamento de 
R$ 1,358 milhão em 2021. O setor também ampliou 
sua área de atuação. Entre os destaques, está a inau-
guração da unidade de negócios Valtra, em Franca, SP, 
para garantir o fornecimento de insumos, serviços e 
tecnologias aos agricultores daquela região. 

Coopercitrus Expo 

A Coopercitrus Expo, que acontece desde 2020, é o 
principal evento do calendário da cooperativa e teve 
sua 2ª edição realizada online, entre julho e agosto de 
2021. Ela contou com 500 profissionais envolvidos, 28 
mil visitas virtuais, R$ 1.6 bilhão em negócios, totali-
zando o percentual de 45% de crescimento em com-
paração à edição de 2020. Com impacto no mercado, o 
evento desenvolvido pela coorporativa foi reconhecido 
pela Associação Brasileira de Marketing Rural e Agro-
negócio como referência nacional.  

Agricultura de precisão
  
Cumprindo a missão de aproximar as tecnologias de 
produção e os cooperados, a Coopercitrus investiu na 
ampliação da equipe técnica desses serviços, com 150 
especialistas. Em 2021, foram 267.711 atendimentos, 
12.736 focados em tecnologia agrícola, como sistema-
tização de plantio por VANT (Veículo Aéreo Não Tripu-
lado), mapeamento de plantas daninhas em canaviais, 
drones de pulverização, análises de solo georreferen-
ciadas com o Geofert e diversas soluções de diagnós-
tico de lavoura por imagens multiespectrais. 
Com o mesmo propósito, a cooperativa inaugurou a pri-
meira loja conceito Campo Digital, em Cristalina, GO. 
Nesse modelo inédito de atendimento, o cooperado 
pode conhecer, testar e entender, na prática, soluções 
completas de tecnologias para a produção agropecu-
ária — que vão de piloto automático para tratores a 
monitoramento via satélite. Tudo isso no mesmo lugar 
e com auxílio de profissionais. 
Ainda na agricultura de precisão, usinas de geração 
fotovoltaica também são ofertadas em parceria com 
as principais fornecedoras do segmento. Esse proces-
so resulta na economia imediata de custos operacio-
nais, no retorno do investimento e no baixo impacto 

ambiental. Em 2021, foram 174 usinas instaladas. A 
cooperativa também fornece projetos de irrigação por 
gotejo ou pivô em diversas culturas. No total, foram 
mais de 152 projetos instalados, o que garante a quan-
tidade de água necessária para irrigar 7.000 hectares 
de grãos, citros e café. 

Segurança e saúde para crescer como um todo  

A Coopercitrus inaugurou sua Corretora de Seguros 
proporcionando facilidade e condições especiais para 
os produtores rurais protegerem seu patrimônio. São 
diversas opções em seguros agrícolas, de safra, de 
máquinas agrícolas, de automóveis, de vida, residen-
ciais, entre outros, com condições exclusivas e facili-
tadas para cada cooperado. Foram feitas negociações 
no montante de R$ 1,3 milhão. Com foco na saúde, o 
convênio médico foi ampliado, em parceria com a Uni-
med, oferecendo um plano nacional de saúde para os 
cooperados com condições diferenciadas.  

Reconhecimento 

A excelência e o comprometimento da Coopercitrus 
foram reconhecidos por diferentes prêmios e men-
ções nas principais publicações do segmento no país.  
A Coopercitrus teve mais de 2 mil menções em diver-
sos canais de comunicação, com destaque para re-
portagens especiais em veículos de expressão, como 
Valor Econômico e Globo Rural. 

1º lugar no prêmio Visão Agro Brasil 

5º lugar nas Maiores & Melhores de 2021, da Revista 
Exame  

8º lugar no anuário Melhores Empresas do Agronegó-
cio realizado pela Revista Globo Rural 

33º lugar na Lista FORBES - Maiores Empresas do 
Agronegócio

“É importante ter 
pessoas com
 pensamentos 
diferentes, e a 

cooperativa está se 
modernizando cada 

vez mais”  
Simonia Sabadin. 
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"Nosso objetivo é entender as 
necessidades do produtor rural, 

estar próximo e encontrar 
soluções para contribuir com a 

jornada de valor do agro".
Fernando Degobbi
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Ao longo do tempo, liderança e empreende-
dorismo vêm sendo valorizados como ele-
mentos de suporte ao sucesso pessoal e 
empresarial cada vez mais. Não obstante, 

muitas vezes, esses termos surgem em contextos 
distorcidos ou deslocados da realidade, sendo apre-
sentados, de certa forma, como características exclu-
sivamente natas e, também, como substitutos dos es-
forços cotidianos. Ambas as visões são equivocadas e 
devemos falar sobre isso.

Viviani Silva Lirio

do, de fato, pensamos nessas habilidades. Em que 
pese as possíveis características natas de liderança 
e empreendedorismo, visão estratégica e agrega-
ção de ideias, é preciso esclarecer que é possível 
desenvolver essas habilidades, sem que se percam 
as qualidades únicas de cada indivíduo. Essa rea-
lidade é válida para todas as áreas de atuação e 
inclui o meio rural.
Pensemos inicialmente nos conceitos. Particular-
mente, gosto da definição trazida por Sulivan Fran-
ça1 na qual ele afirma que liderança “é comunicar 
às pessoas seu valor e potencial de forma tão clara, 
tão forte em que elas acabem por vê-los em si mes-
mas e que seja capaz de se colocar em movimento 
sentido parte do processo de ver, fazer e tornam-
-se capazes”. Essa definição destaca a importância 
de outros elementos, como a percepção aguçada, 
a empatia, a competência em equipes e o reconhe-
cimento da importância das ações coletivas. Todas 
essas são capacidades que podem ser aprendidas 
e, ou estimuladas. 
O empreendedor, por seu turno, é “aquele que 
sabe identificar as oportunidades e transformá-las 
em uma organização lucrativa. O empreendedor é 
aquele indivíduo que é criativo, inovador, arrojado, 
que estabelece estratégias que vão delinear seu 
futuro”2 . Ele vê espaços não tradicionais — seja 
inovando um produto, seja um serviço, seja um 
processo — e, por isso, quando se unem ambas 
as características em uma liderança empreendedo-
ra, aumentam-se as chances de sucesso, já que o 
mundo atual — dinâmico e integrado — exige efici-
ência e racionalidade.  
Além disso, não esqueçamos que boa parte do 
sucesso dos negócios deriva de muita reflexão e 
trabalho árduo em sua construção e consolidação. 
Mesmo para aqueles que possuem características 
que favorecem sua percepção de liderança e visão 
empreendedora, ainda repousam no foco, na per-
sistência e no empenho sistemáticos as maiores 
chances de sucesso.

1 FRANÇA, Sulivan. Liderança e empreendedorismo: qual a relação? Dispo-
nível em: https://www.slacoaching.com.br/artigos-do-presidente/lideran-
ca-e-empreendedorismo-qual-a-relacao. 
2 Idem, 2018.
3 A esse respeito, sugere-se a leitura do artigo escrito por Juliana Bonas-
sa (2021), intitulado “O papel do líder nos novos rumos do agro brasileiro”. 
Disponível em https://revistacultivar.com.br/noticias/o-papel-do-lider-nos-
-novos-rumos-do-agro-brasileiro

Naturalmente, não se pretende, aqui, descaracte-
rizar a existência de indivíduos de personalidades 
ativas e carismáticas, muitas vezes (mas não ne-
cessariamente) expansivas e hábeis em enxergar 
o mundo por uma perspectiva singular. Há pessoas 
que, sim, possuem em suas essências particulari-
dades muito valorizadas atualmente, podendo se 
tornar — se bem orientadas e estimuladas — líde-
res e empreendedores de sucesso. Todavia, é pre-
ciso ampliar o olhar e aprofundar as análises quan-

No agronegócio e em suas ramificações, tem-se 
percebido que se desenvolve, ainda que gradual-
mente, uma nova visão de negócios, com aumento 
da proximidade dos consumidores e a necessida-
de de um novo timming gerencial da operações3 , 
que irão requerer mais agilidade e maior visão de 
contexto: típicos de uma liderança empreendedora. 
Sabendo-se disso, é importante que empresários, 
organizações e instituições de apoio aos produto-
res valorizem espaços de atividade para os líderes 
empreendedores, bem como fomentem a liderança 
jovem e os processos de aprendizagem sobre es-
ses temas. Afinal, o Brasil é um representante líder 
no cenário agro mundial, mas precisará se manter 
atendo às novas demandas, apoiando os reais tra-
dutores dessas realidades: os empresários rurais. 

LIDERANÇA E 
   EMPREENDEDORISMO NO 
MEIO RURAL

Gestão na propriedade26

NÃO FIQUE REFÉM DA SECA!
 

SEJA VOCÊ TAMBÉM 
ORGULHOSAMENTE

IRRIGANTE COM A

SEQUEIRO GOTEJAMENTO
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A crescente demanda global por carne bovina e o protago-
nismo brasileiro na produção de carne — seja pelo tama-
nho de seu rebanho comercial, seja por sua privilegiada 
condição climática e geográfica — têm estimulado cada 

vez mais o gestor do campo a adotar estratégias mais eficientes 
para o incremento de sua produtividade. Nesse sentido, o confina-
mento pode se mostrar uma estratégia viável e, em alguns casos, a 
única saída para a intensificação da produção de carne em razão da 
expressiva velocidade com que os animais ganham peso.
Contudo, buscar aumento de produtividade, sem se preocupar com 
a lucratividade do negócio, pode ser um descuido fatal na ativida-
de. Por essa razão, na última safra, embora o preço da arroba esti-
vesse em níveis elevados, inúmeros confinadores brasileiros amar-
garam prejuízos importantes em seus ciclos, os quais chegaram à 
ordem de incríveis R$ 1.500,00 de prejuízo por animal.
O confinamento de bovinos é uma estratégia de elevado risco pelos 
efeitos ambientais e sanitários; pela alta demanda de capital e 
conhecimento técnico envolvidos; pela baixa padronização ge-
nética, que gera consequências negativas no desenvolvimento 
zootécnico; e pelo elevado risco às variações de mercados, seja 
na aquisição de insumos e animais, seja no preço de venda.

Ferramentas de planejamento 
econômico no confinamento

2929
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mercado futuro e, dessa forma, garantir rentabilida-
de, caso contrário, pode optar por reduzir sua pro-
dução ou repensar seu sistema de produção, uma 
vez que está produzindo com um custo maior do 
que aquele que o mercado está disposto a pagar.
A desvantagem da ferramenta é ela exigir um cha-
mado depósito de margem de garantia, isto é, um 
valor que o mercado regulador exige da parte a fim 
de cobrir eventuais prejuízos na operação. Dessa 
forma, dependendo do número de contratos nego-
ciados, o pecuarista precisa manter um bom “cai-
xa” como “garantia” dessa operação. A margem de 
garantia para contratos futuros do boi gordo (BGI) 
é de 3,34 %.

Opções
Outra ferramenta existente no mercado que pode ser 
utilizada para operações de proteção contra oscilações 
de preços é o contrato de opções de boi gordo. De 
acordo com a estratégia a ser adotada, o participan-
te do mercado poderá fazer um contrato de opção de 
venda (put) ou de opção de compra (call).
Os pontos positivos ao se optar por essa ferramenta 
são: proteção contra a oscilação dos preços (hedge); 
mitigação do risco de base, evitando oscilações de pre-
ços não esperadas; dispensa de depósito de margem 
de garantia para posições titulares como dito na ferra-
menta anterior; e, após o pagamento do prêmio, a falta 
de fluxo de caixa referente aos ajustes diários para as 
partes.
Assim como no mercado futuro, o contrato de opções, 
compra ou venda, é sempre feito via corretora cadas-
trada na bolsa.

Mercado de Contrato à Termo
Além da opção do contrato futuro, há a possibilidade 
de o produtor vender sua produção ou parte dela para 
o frigorífico. Nesse caso, é feito um contrato de venda 
e compra entre as partes, por meio do qual o produtor 
se compromete a entregar uma quantidade de animais 
em determinada data e com valores pré-fixados.
Muitos produtores alegam que essa modalidade no 
mercado está formando a escala de abate na indústria 
e, assim, fornece “armas” para a estratégia do frigorí-
fico.  Essa modalidade é muito comum nos mercados 
de soja e milho, servindo para produtores que não que-
rem correr os riscos de ajustes e gastos do mercado 
futuro.
Os pontos positivos do contrato a termo para o pro-
dutor são a segurança de receber o valor acordado e 
a transferência dos riscos para o comprador. Para a in-
dústria, está a garantia da oferta.

Diante desse cenário, para a garantia de margens 
econômicas seguras, o gestor do campo não deve fi-
car à mercê de tantas variáveis complexas, pois deci-
sões enviesadas no processo produtivo ou na comer-
cialização (compra e venda) destroem, sem piedade, 
o valor do negócio, gerando efeitos que podem ser 
irreversíveis.
A boa notícia é a existência de diversas ferramentas de 
planejamento econômico à disposição do pecuarista e 
de estratégias de confinamento, as quais se mostram 
praticamente obrigatórias.
A primeira ferramenta tem impacto na produtividade 
e consiste em adotar tecnologias (sensores de pesa-
gem e softwares especialistas na tomada de decisão), 
o que permite ao pecuarista, de forma preditiva (ou 
seja, olhando para uma projeção futura), identificar em 
suas baias os animais de alta ou baixa performance 
dentro da janela econômica de oportunidade. Essa 
ferramenta é de suma importância, pois a maior mar-
gem de lucro na atividade ocorrerá sempre que hou-
ver o maior descolamento entre a curva de custos e 
a curva de preços.
Mas se os preços são fatores incontroláveis, tanto os 
referentes às commodities relativas aos insumos para 
dieta quanto os para aquisição da reposição ou para 
venda do boi terminado, como poderia o confinador 
ser proativo e agir de forma positiva para tratar essa 
importante variável ao invés de ficar à sua deriva?
Nesse momento, emprega-se a segunda ferramenta, 
que está relacionada a planejamento econômico, sen-
do um meio de proteger o pecuarista das oscilações 
de preços das commodities, como soja e milho, por 
exemplo, para a formulação da ração, e de lhe garantir 
uma posição de preço da arroba previsível durante o 
processo.
Tais ferramentas de proteção, comumente conhecidas 
no mercado por hedge (“cobertura” ou “safar-se”) se 
dividem em três modalidades distintas: a) mercado 
futuro; b) opções (call e put); e c) termo.

Mercado Futuro
O mercado de futuro do boi gordo é um exemplo de 
mercado de derivativos (ele fica à deriva do merca-
do físico do boi gordo). Nessa ferramenta, negocia-
da na Bolsa de Valores (BM&F), contratos futuros 
de boi gordo (conhecidos pelo código de negocia-
ção BGI) são acordos de compra e venda em que se 
negocia a arroba de boi em uma data futura por um 
preço estabelecido na data presente. Sua cotação é 
estabelecida por moeda brasileira (R$) em arrobas 
líquidas e cada contrato consiste em 330 arrobas.
Os agentes desse mercado são os a) hedgers de 

compra (por exemplo, um frigorífico que deseja 
assumir uma posição de compra a um preço de-
terminado para honrar uma exportação); b) hedgers 
de venda (os pecuaristas que negociam sua venda 
futura a preço estabelecido em data presente, pro-
tegendo-se de eventual queda futura de preços); 
e c) investidores (eles não precisam, sequer, ter 
o ativo físico boi, mas atuam como especuladores 
apostando na alta/baixa dos preços como qualquer 
estratégia de investimento em renda variável). 
Do lado do confinador, a grande vantagem dessa 
ferramenta é o vendedor da posição futura poder 
ser um produtor que tem animais para vender nos 
próximos meses e precisar de segurança em rela-
ção às variações de preços para os meses seguin-
tes. Ele tem animais na engorda e faz cálculos para 
apurar os custos da arroba que está produzindo. 
Com as informações de custo e preços futuros, ele 
pode fazer planejamento das suas atividades, pois 
tem o custo da arroba e o valor da arroba para os 
meses seguintes. Se os preços futuros estiverem 
maiores que os custos, ele pode fazer a venda no 

Paulo César Dancieri Filho, cofundador e CEO da BovExo, é bacharel 
em Direito e especialista em direito ambiental e desenvolvimento sus-

tentável pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Possui 
MBA em Gestão Empresarial pela FGV e Certificação em Blockchain — 
Disrupção tecnológica pelo MIT (Massachusetts Institute of Technolo-

gy). Também atuou como promotor de justiça no Ministério Público do 
Estado de Mato Grosso.
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Ganhe tempo na 
movimentação de terra
Na hora de movimentar terra, 
o tempo faz toda a diferença. 
Equipe seu trator com o conjunto 
Série M e Concha Marispan, e garanta 
agilidade e produtividade neste 
trabalho, enquanto você aproveita 
outras oportunidades.

“Será que fungo tem o mesmo efeito no controle 
de pragas que os inseticidas na agricultura?”, essa 
pergunta ainda está na cabeça de alguns agriculto-
res que insistem em usar apenas produtos quími-
cos no controle de pragas. 
Se voltarmos no tempo, esse medo até podia exis-
tir, pois os pesticidas (defensivos químicos) eram a 
única opção eficaz em um primeiro instante. Diante 
de supostos   para controles das pragas. E pelo uso 
excessivo e indiscriminado de pesticidas, acumula-
vam-se efeitos colaterais indesejáveis, como que-
bra da normalidade do meio ambiente e inevitáveis 
desequilíbrios biológicos. O pior desses efeitos era 
a indução de tolerância ou a resistência desenvol-
vida pelas pragas, a qual ocorre até hoje. Assim, 
tais produtos químicos, além de prejuízos ao meio 
ambiente, representavam risco de resíduos nos ali-
mentos ao consumidor.

O mais impressionante é que os fungos podem 
ser formulados, embalados e pulverizados como 
os pesticidas, podendo atingir as populações de 
pragas — alvos biológicos — na forma inundativa 
causando “epizootia” (infecção generalizada, na 
foto de topo, temos um exemplo de infecção por 
Isaria fumosorosea,  como na foto de topo, sendo 
formulada em óleo sobre mosca branca em citros 
Tetraleurodes sp.). As empresas de controle bio-
lógico, fabricantes de microfungos e criadores de 
macroinsetos predadores e parasitoides, que eram 
poucas e de baixa qualidade há 10 anos, agora, es-
tão se multiplicando rapidamente e aumentando a 
qualidade dos produtos e serviços.
A boa notícia é que o mercado de produtos biológi-
cos deve aumentar para US$ 18,5 bilhões até 2026, 
segundo a empresa de pesquisa de mercado Rese-
arch and Markets. Se confirmada a projeção, o se-

Epizootia de Isaria 
fumosorosea

CONTROLE BIOLÓGICO DE PRAGAS
Eficácia dos Fungos

tor teria uma disparada de 74% em apenas 4 anos 
em comparação com os US$ 10,6 bilhões atuais. 
Esses fungos entomopatógenos (causadores da 
morte de insetos) têm uma incrível capacidade de 
produzir esporos, podendo sobreviver em condi-
ções desfavoráveis. Além disso, possuem atividade 
saprofítica de forma facultativa. Fungos conhecidos 
como imperfeitos ou assexuais, como Beauveria 
bassiana, Lecanicillium lecanii, Metarhizium aniso-
pliae e Isaria fumosorosea, são espécies comuns 
em todo o mundo e capazes de infectar Lepidop-
tera (lagartas), Hemiptera (pulgões, psilídeos, mos-
cas brancas, cochonilhas), Coleoptera (broca do 
café), Tripes, Diptera (moscas das frutas) etc. Eles 
infectam os insetos e os ácaros pela digestão e 
pela respiração e atravessam o esqueleto externo. 
Na penetração do exoesqueleto, que é um dos mé-
todos de infecção mais comum, os fungos emitem 
hifas (filamentos) para penetrar na epicutícula (pele 
externa) e progride até a procutícula, mais espessa, 
constituída de quitina, para completar a infecção. 

Uma das principais propriedades dessas espécies 
é emitir esporos que descansam sob condições 
ambientais desfavoráveis e ter propriedades facul-
tativas ou saprofíticas, garantindo sua persistência 
na lavoura tratada, como forma residual. Ademais, 
deve-se informar que a maior vantagem dos fun-
gos que — se sabe até hoje — é que podem ser 
reaplicados sem o problema de desenvolver re-
sistência nos insetos e nos ácaros, pois possuem 
um modo de ação múltiplo e variado por meio de 
alimentação, enzimas e toxinas ao atacar a praga. 
Dois trabalhos de pesquisa, um da China e outro do 
México, comprovam que fungos não causam resis-
tência quando repetidos, portanto, deve-se torcer 
para que aumente esse uso para baratear o preço 
e poder utilizá-los de forma inundativa para causar 
epizootias nas pragas mais rapidamente.

Prof. Santin Gravena (GCONCI, MERCON e CONPLANT)



3534 35

Neste mês, o destaque é a nossa preocupa-
ção com o custo global dos alimentos e as 
suas consequências na inflação. O índice 
de preços de alimentos da FAO (Agência 

das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação) al-
cançou 159,29 pontos em março, uma nova alta ex-
pressiva de 12,6 % em comparação a fevereiro e de 
33,6 % em relação a março de 2021. Esse valor é o 
maior desde o início do acompanhamento, em 1990, 
tendo sido causado especialmente pela alta nos pre-
ços de óleos vegetais e de cereais.
Atualizações nos números da safra brasileira de grãos 
2021/22, divulgadas pela Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), em abril, mostram que o vo-
lume total de grãos produzidos deve ficar em 269,3 
milhões de toneladas, demonstrando um crescimento 
de 5,4 % em relação à produção da safra passada e 
estando um pouco superior à previsão de março, que 
era de 265,7 milhões de toneladas. A soja foi uma 
das culturas mais prejudicadas pelo clima, com ofer-
ta estimada de 122,4 milhões de toneladas agora. Em 
2020/21, produzimos 138,2 milhões de toneladas, ou 
seja, tivemos uma queda de 11,4% neste ciclo. Com 
relação ao milho, a oferta total deve ficar em 115,6 mi-
lhões de toneladas, alta de 32,7% em relação à safra 
passada; a produção da 2ª safra (em andamento) deve 

crescer 45,8%, com volume estimado de 88,5 milhões 
de toneladas, dependendo das condições climáticas. 
Vamos torcer! Por fim, a produção do algodão deve ser 
de 2,8 milhões de toneladas da pluma, 19,9% a mais 
do que as 2,4 milhões de toneladas do ciclo anterior. 
Estamos desejosos de que as culturas de inverno tam-
bém tenham bom desempenho!
Com fortes estímulos da lacuna de oferta e preços in-
ternacionais, agricultores brasileiros devem intensificar 
as áreas de trigo no país. A StoneX estima que a área 
possa atingir 3,4 milhões de hectares em 2022/23, o 
que levaria a um crescimento de 20,6% em compara-
ção ao último ciclo; por sua vez, a produção pode supe-
rar as 10 milhões de toneladas, um volume do cereal 
nunca visto antes.
Nos Estados Unidos, o cultivo de soja na safra 2022/23 
deve ser recorde, segundo apurado pelo Departamen-
to de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), totali-
zando 36,83 milhões de hectares, 4,3% superior ao da 
temporada passada. Quanto ao milho, o órgão ameri-
cano estima uma área de 36,22 milhões de hectares 
(-2,7%) abaixo da expectativa do mercado. Vamos mo-
nitorar agora a evolução da semeadura e as questões 
climáticas envolvidas.
A safra 2021/22 de laranja no cinturão citrícola de São 
Paulo e no Triângulo/Sudoeste Mineiro foi encerrada 
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com um volume colhido de 262,97 milhões de caixas, 
um rombo de 10,61% (31,20 milhões de caixas) com 
relação à expectativa inicial de maio de 2021. A com-
binação de chuvas 27% abaixo da média e de geadas 
acarretou tamanho reduzido e queda precoce dos fru-
tos. Foi o segundo ano consecutivo ruim para a laranja.
Outra safra recém-concluída que teve seus núme-
ros finais divulgados foi a do setor sucroenergético 
(2021/22), na região Centro-Sul do país. Segundo a 
UNICA (União da Indústria de Cana-de-açúcar), a mo-
agem de cana ficou em 523,11 milhões de toneladas, 
13,6% menor que a do ciclo passado. Já a área caiu 
1,38% e a produtividade, 15,12% devido às secas e às 
geadas que afetaram as lavouras. 
De açúcar, foram produzidas 32,06 milhões de tonela-
das (-16,64%) na safra 2021/22, com vendas no mer-
cado interno de 8,42 milhões de toneladas (-4,25%) e 

exportações de 23,62 milhões de toneladas (-18,37%), 
o que dá um total de 32,05 milhões de toneladas ven-
didas (-15,08%). A produção de etanol ficou em 27,55 
bilhões de litros (-9,31%), sendo 10,91 bilhões de ani-
dro (+12,57%) e 16,64 bilhões de hidratado (-19,55%). 
Desse total, o milho já representou 3,47 bilhões de 
litros, crescendo 34,33%. Foram vendidos 27,53 bi-
lhões de litros (-10,67 %) na última safra, sendo 10,90 
milhões de litros (+8,42 %) de anidro e 16,63 bilhões 
de litros de hidratado (-19,91%). Desse total, 1,63 bi-
lhão de litros (-39,47%) foram exportados.
Já com a safra 2022/23 em andamento, a moagem no 
Centro-Sul começa bem atrasada, e a demanda está 
em boas condições, seja pelos volumes exportados 
antecipadamente de açúcar, seja pelos bons preços 
do etanol neste momento. Vamos torcer pelo bom de-
sempenho no campo!

Prof. Dr. Marcos Fava Neves
Vitor Nardini Marques

Vinícius Cambaúva

Marcos Fava Neves é Professor Titular (em tempo parcial) das Faculdades de Administração da USP 
em Ribeirão Preto e da EAESP/FGV em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do 

agronegócio.  Vitor Nardini Marques é mestrando na FEA-RP/USP com formação em Engenharia 
Agronômica pela ESALQ/USP. Vinícius Cambaúva é associado na Markestrat Group, formado em 

Engenharia Agronômica pela FCAV/UNESP e mestrando na FEA-RP/USP.

1. o avanço dos casos de Covid-19 na China e as medidas de restrições nas regiões mais afetadas 
(lockdown). Esse fato afeta especialmente a logística de distribuição (fechamento de portos e outros), 
podendo elevar os custos com o transporte.
2. os desdobramentos da persistente guerra entre Rússia e Ucrânia. Apesar das tentativas de acordos 
de paz, o conflito parece estar longe do fim. Tomara que termine logo para normalizar a questão dos 
fertilizantes, dos altos preços e de outros problemas.
3. a evolução do plantio da mega safra nos EUA. Certas notícias já indicam que há possibilidades de 
atrasos em função do clima e ainda piora nas condições de lavouras de inverno já estabelecidas, como 
é o caso do trigo.
4. o desenvolvimento da 2ª safra de milho no Brasil. Aparentemente, estamos bem e acertamos em 
antecipar o plantio este ano, aproveitando as janelas pluviométricas. O clima, no entanto, segue sendo 
a nossa grande preocupação. Seguimos na torcida para que ele jogue ao lado dos nossos produtores.
5. as movimentações políticas e econômicas no Brasil. Com a proximidade das eleições e as medidas 
tomadas pelo congresso nacional, devemos estar atentos.

Os cinco fatos do agro para acompanhar em maio são: 

Mercado Agro36

WWW.CONSORCIOVALTRA.COM.BR /CONSORCIOVALTRA

Imagem ilustrativa.

TODA LINHA DE MÁQUINAS VALTRA 
DISPONÍVEL PARA CONSÓRCIO!



3938 39Mercado Agro Mercado Agro

Com a crescente demanda 
por alimentos e produtos 
derivados da agricultura, 

será necessário um aumento de 
60% na produção mundial de ali-
mentos até 2050 (FAO). Assim, 
cada vez com mais frequência as 
áreas agrícolas estarão sujeitas a 
uma produção intensiva e compe-
titiva. 
Anualmente, as pragas e doenças 

reduzem de 20% a 40% os ren-
dimentos potenciais das culturas 
agrícolas. Desse modo, proble-
mas fitossanitários devem ser su-
perados para que se obtenha me-
lhores resultados produtivos. 
Dentre as estratégias de manejo 
integrado de pragas e doenças 
(MIP) destacam-se os defensivos 
agrícolas, também chamados de 
agrotóxicos, pesticidas ou produ-

tos fitossanitários. 
A comercialização de defensivos 
agrícolas e afins, nos últimos dez 
anos, cresceu 44,1% (figura 1). 
Em 2020 (últimos dados disponí-
veis), a venda desses produtos foi 
de 686,35 mil toneladas de ingre-
dientes ativos, aumento de 9,5% 
nas vendas internas de defensi-
vos “químicos e bioquímicos” em 
relação a 2019.
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Figura 1. 
Comercialização de defensivos e afins, em mil toneladas de ingredientes ativos.

Defensivos agrícolas
e bioinsumos
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Figura 2. 
Faturamento com a comercialização de defensivos e afins, em milhões de reais.

Fonte: Croplife Brasil (2021)

Buscando práticas sustentáveis 
para agricultura, o setor tem inves-
tido no desenvolvimento de produ-
tos fitossanitários. 

Expectativas 
Um dos principais fatores para a 
adesão dos produtores aos produ-
tos biológicos no manejo de pra-
gas e doenças é o crescimento de 
oferta de produtos do gênero e o 

surgimento contínuo de inovações 
tecnológicas.
Além disso, a procura por aumento 
da produtividade, aliada à redução 
de custos e ao desenvolvimento de 
sistemas de plantio baseados em 
recursos sustentáveis, são alguns 
dos principais atrativos para o uso 
de bioinsumos que vem crescendo 
no Brasil.
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Os defensivos são importantes 
para qualquer sistema de produção 
na agricultura moderna, indepen-
dente da origem de seu princípio 
ativo, seja sintético ou biológico.

Produtos biológicos
O mercado dos produtos biológicos 
vem chamando atenção nos últi-
mos anos. A maior demanda pode 
ser identificada a partir de 2013, 
quando os bioinsumos foram res-
ponsáveis por auxiliar diversas la-
vouras (milho, soja, algodão, arroz e 
batata) no combate à praga Helico-

verpa armigera. Desde então, os in-
sumos biológicos são realidade no 
campo, considerados tecnologias 
sustentáveis para o controle de pra-
gas e doenças.
O mercado de insumos biológicos 
está estimado em US$18,5 bilhões 
até 2026, podendo crescer 74% 
em quatro anos, em comparação 
aos US$10,6 bilhões atuais (Rese-
arch and Markets).
De acordo com dados do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA), o mercado de bio-
insumos no Brasil e no mundo, nos 

últimos cinco anos, tem crescido em 
uma taxa média global de 13% a 17% 
ao ano. No Brasil, a taxa média de 
crescimento tem sido de 28% ao ano. 
Cerca de 20 milhões de hectares 
da área cultivada no país são trata-
das com produtos à base de vírus, 
bactérias, protozoários, fungos, in-
setos, ácaros e vermes de solo. Em 
faturamento (milhões de reais), o 
setor de biodefensivos teve incre-
mento de 33% em 2021 frente a 
2020, ganhando destaque os culti-
vos de soja, cana, milho, hortifruti, 
algodão e café (figura 2).



4342 43

PRODUTOS
E

(17) 3344-3228
(17) 3344-3060

ANUNCIE

SERVIÇOS

Mudas Clonais,
Mudas E. citriodora,
Orientação Técnica.

MUDAS DE EUCALIPTOS
P
P
P

Renasem - SP 01835/2008

Rod. W. Luiz, km 273 – Araraquara – SP
www.agriflora.com.br

(16) 3322-6488

Para maiores informações ou
esclarecimentos, favor entrar em
contato com o departamento de

ativos imobiliários no e-mail: 
antonio.silva3@coopercitrus.com.br

e telefones 017 3344-1111
ou 017 99677-6562.

IMÓVEIS À VENDA
Urbano e rural

SILO E LOJA – PEREIRA 
BARRETO – SP
Denominação: Silo e loja 
Município: Pereira Barreto
Matrícula: 13.543 e 20.518 
C.R.I: Pereira Barreto, SP
Área: 17.662 m², 3.143 m² área 
construída
Valor: R$ 7.000.000,00

APARTAMENTO EDIFÍCIO LA PLACE 
RIBEIRÃO PRETO – SP
Denominação: Apto nº 11, 1º andar, 
Jardim Irajá, localizado na Rua do 
Professor, nº 333.
Município: Ribeirão Preto
Matrícula: 177.040 
C.R.I: Ribeirão Preto, SP
Área: 77 m² (2 vagas de garagem)

Valor: R$ 450.000,00
LOTE – JABOTICABAL – SP
Denominação: Terreno lote Rua 
Quintino Bocaiuva, Lote 3-I.B
Município: Jaboticabal
Matrícula: 30.849 
C.R.I: Jaboticabal, SP
Área: 1.179 m²
Valor: R$ 280.000,00

CASA – LEME – SP
Denominação: Imóvel residencial - 
Casa
Município: Leme
Matrícula: 37.479 
C.R.I: Leme, SP
Área: 470 m²
Valor: R$ 450.000,00

APARTAMENTO SHOPPING
MONICA – UBERABA – MG
Denominação: Apto nº 604, 7º 
andar, Edifício Residencial Monica 
Shopping, localizado na Rua Vigá-
rio Silva, nº 745
Município: Uberaba
Matrícula: 29.351 e 27.323 
C.R.I: Uberaba, MG
Área: 125 m²
Valor: R$ 420.000,00

Imóveis

AQUI!
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Muneo® BioKit
Planeje o futuro
do seu canavial.

Com Muneo® BioKit, o futuro do seu canavial começa com mais proteção e potencial, 
trazendo os melhores resultados para sua lavoura com mais sustentabilidade.

 Benefícios: 

• Maior arranque, brotação,
 per�lhamento e enraizamento,
 principalmente durante o
 desenvolvimento inicial do canavial.

• Proteção contra as principais
 pragas e doenças.

• Promove uma melhor absorção
 de nutrientes.

• Permite que a planta expresse
 todo o seu potencial produtivo.

BASF na Agricultura.
Juntos pelo seu Legado. 

Uso exclusivamente agrícola. Aplique somente as 
doses recomendadas. Descarte corretamente as 
embalagens e os restos de produtos. Incluir outros 
métodos de controle dentro do programa de Manejo 
Integrado de Pragas (MIP) quando disponíveis e 
apropriados. Registro MAPA: Muneo® nº 35118.

0800 0192 500
BASF.AgroBrasil
BASF Agricultural Solutions
BASF.AgroBrasilOficial
agriculture.basf.com/br/pt.html
blogagro.basf.com.br

AF-65.150.1508.2676_Muneo Biokit Anuncio Cana_210x280.pdf   1   16/03/20   15:44


